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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğ-

retim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrenci-

lere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Kumaş Onarım Teknikleri   

MODÜLÜN TANIMI 
Kumaş onarım teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandı-

rıldığı bir öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur.   

YETERLİLİK Yıpranan ve yırtılan dokuma ve örgü kumaşları onarmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

Gerekli ortam sağlandığında yıpranan ve yırtılan dokuma ve 

örgü kumaşların onarımını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak örme (triko) kumaşlarda onarım 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak dokuma kumaşlarda onarım ya-

pabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım: Aydınlık ortam, farklı kalınlık ve renklerde iplikler, 

farklı kalınlıklarda iğneler, makas, kumaşlar     

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

  

Tekstil elyafı organik yapıya sahip olduğu için üretildiği andan itibaren bozulmaya 

başlar. Tekstil objelerin doğal yaşlanma sürecini; malzemenin üretim teknolojisi, elyaf türü 

kullanılan süsleme öğelerinin niteliği gibi yapısal özellikleri belirler. Olumsuz çevre ve insan 

faktörleri ise bu süreci hızlandıranlardır. 

 

Bu modülde el dokuma alanında yapılacak çalışmaların istenilen kalite ve özelliklere 

sahip olarak örme trikoların ve örgü kumaşların yanık, yırtık, yıpranmış ve güve yeniklerinin 

kumaş onarma teknikleriyle onarma işlemini öğreneceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık te-

miz bir ortam sağlandığında örme (triko) kumaş onarımı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Yıpranmış ve yırtılmış dokuma ve örgü kumaşları araştırınız. 

 Tamir edilmiş dokuma ve örgü kumaşları inceleyiniz. 

 Dokuma ve örgü kumaşları tamir eden örücüleri araştırarak kumaş onarma ile 

ilgili bilgileri araştırarak dosya hâline getiriniz. 

 

1. ÖRME (TRİKO) KUMAŞ ONARIMI 
 

Örme trikoların ve örgü kumaşların yanık, yırtık, yıpranmış ve güve yeniklerinin ku-

maş onarma teknikleriyle onarılmasıdır. 

 

1.1. Kumaş Hatalarının Tespiti 
 

 Hasarlı kumaşta; 

 Kumaşın cinsine, 

 Dokuma tipine, 

 Desenine 

 Tüy yönüne, 

 Hasarın büyüklüğüne 

 Hasarın çeşidine 

 Hasarın, ürünün neresinde olduğuna bakılır. 

 

 Hasar çeşitleri  

 Tel ya da çivi gibi kesici malzemelere takılarak oluşan hasarlar 

 İlmek kaçmaları, ipliğin çekilerek ilmeklerin büzüşmesi vb. 

 Örgünün sürtünerek aşınması, yıpranması 

 Sigara vb. yanıklardan oluşan hasarlar 

 Güve vb. böceklerin yemesiyle oluşan hasarlar vb.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Çorabın ilmek dikişi ile onarılması  Resim 1.2: Çorabın onarılmış hâli   

 

1.2. Hata Giderme Yöntemleri 
 

Hatalar tespit edildikten sonra örgü veya örgü kumaş üzerindeki hasara uygun onarma 

tekniği belirlenir. Hasarlı bölgenin etrafı çizim sabunu ile çizilir veya farklı renkteki bir ip-

likle teyellenerek işaretlenir. Hata giderme yöntemleri şunlardır:    

  

 Örme triko kumaşı çerçeve dikişi üzerinden ilmek alarak örme 

 Kaçan ilmeği tığ ile örme 

 

Şekil 1.1: Kaçan ilmeği tığ ile örme 

 Enine oluşmuş sökülmeleri dikiş iğnesi ya da ilmek büyüklüğüne göre yün iğ-

nesi ile örme 

 Dokuma tekniği ile örme 

 Battaniye iğnesi tekniği ile örme 

 Aplike tekniği ile onarma 

 Yapıştırma tekniği ile onarma (sıvı ya da toz kumaş yapıştırma) 

 Örgü veya dokuma kumaşın uygun yerlerinden çıkarılmış olan ipliklerle ona-

rılması 
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 Örgü veya dokuma kumaşın renginde farklı bir iplikle onarılması 

 

1.2.1. Onarma Tekniğinde Kullanılan Araç Gereçler 
 

Kumaş onarma tekniğinde kullanılan araç gereçler şunlardır:    

 Yapışkan tela 

 Makas 

 Örgü veya dokuma kumaş rengine uygun iplikler 

 Dikiş iğneleri, boncuk iğneleri 

 Toplu iğne 

 Yüksük 

 Cetvel veya mezür 

 Ütü ve ütü malzemeleri 

 Dikiş makinesi 

 Tığ veya kroşe iğnesi (örgü makinesinin iğnesi) 

 Lüp (Kumaşların analizi sırasında yüzey özelliklerini daha iyi görebilmek için 

kullanılan özel bir büyüteçtir.). 

    

Resim 1.3: Yapışkan tela    Resim 1.4: Dikiş iğneleri 

   

Resim 1.5: Renkli makaralar    Resim 1.6: Mezura 
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Resim 1.7: Cetvel      Resim 1.8: Lüp 

    

Resim 1.9: Ütü    Resim 1.10: Kroşe tığları   

1.3. Örme Triko Kumaşı Tekniğe Uygun Onarma 
 

Örme triko kumaşı tekniğe uygun onarma yöntemleri şunlardır: 

 Örme triko kumaşı çerçeve dikişi yaparak örme 

 Kaçan ilmeği tığ ile örme 

 Enine oluşmuş sökülmeleri dikiş iğnesi ya da ilmek büyüklüğüne göre yün iğ-

nesi ile örme 

 Dokuma tekniği ile örme 

 Hasarlı örgünün üzerinde makinede zikzak veya düz dikiş dikerek onarma 
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Resim 1.11: Düğme yeri yıpranmış kumaş  Resim 1.12: Makinede onarımı     

 

Şekil 1.2: İnce iplikle aşağıdaki ve yukarıdaki ilmeklerin arasından çerçeve iplikler geçirilmesi 

 

Şekil 1.3: Hasarlı örgünün kendi rengindeki iplikle (veya benzeri) çerçeve ipliklerin arasından 

ilmek dikişi tekniği ile örülmesi 

   

Resim 1.13: Hasarlı bölge   Resim 1.14: Hasarlı bölgenin ilmeklerle örülmesi 
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Şekil 1.4: Tığ ile ilmek alarak onarma    

      

Şekil 1.5: İğne ile ilmek alarak örme   Resim 1.15: İğne ile ilmek alarak örme  
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 Şekil 1.6: Dokuma tekniği ile onarma 
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UYGULAMA FAALİYETİ-1 
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında örgü 

üründeki hasarı tekniğe uygun olarak onarabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Trikodaki hasarı tespit ediniz. 

 Hasarlı bölgeyi işaretleyiniz. 

 İğne büyüklüğünü dokumanın kalınlı-

ğına uygun seçiniz. 

 İplik cinsinin aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Renklerin uyumlu ve aynı olmasına 

dikkat ediniz.  

 

 İplikleri ürünün görünmeyecek kısımla-

rındaki fazlalıklardan çekiniz.  

 

  İpliklerinizi çekerek hazırlayınız. 

  İpliğinize kılavuz iplik geçiriniz. 

  Kılavuz ipliğe kazağınızın ipliğini 

geçiriniz. 

. 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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 İpliğiniz uzun ise kılavuz ipliği kul-

lanmayabilirsiniz.   

 

 İpliği hasarlı bölgenin soldan 1cm ka-

dar ilerisinden başlayarak ilmeklerin 

arasından geçiriniz. 

 

 İlmeklerin arasından geçirme işlemini 

hasarlı bölgeden 1 cm daha fazla örerek 

sağdan iğnenizi çıkartınız. 

 İpliğinize düğüm atmayınız. 

 İlmeklerin aynı sıklıkta olmasına dikkat 

ediniz. 

 

 Bu işlemi hasarlı kısım onarılıncaya 

kadar devam ediniz.  

. 



 

 12 

 İlmekleri 1-2 sıra daha fazla örerek 

örme işlemini bitiriniz. 

 

 Fazla iplikleri kesiniz. 

 Başlama ve bitiş yerlerini belli olmaya-

cak şekilde temizlemeye özen gösteri-

niz. 

 

 Hasarlı bölgeyi kontrol ederek onarma 

işlemini bitiriniz. 
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Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında örgü 

üründeki hasarı tekniğe uygun olarak onarabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Örgüdeki hasarı belirleyiniz. 

 Malzemelerinizi hazırlayınız. 

 İplik cinsinin aynı olmasına dikkat ediniz. 

 Renklerin uyumlu ve aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

 İğne büyüklüğünü dokumanın kalınlığına 

uygun seçiniz. 

 

 İnce dikiş iğnesine ipliğinizi geçiriniz. 

 Onarma işleminde örgüdeki ilmekleri 

bozmayacak incelikte iğne seçiniz. 

 

 Hasarlı bölgenin altındaki ilmeğin 2-3 

ilmek gerisinden başlayınız. 

 İlmeklerin arasından geçirerek 2-3 ilmek 

devam ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Bu işlemi gidiş ve dönüş sıralarında tek-

rarlayınız. 

 

 Dokuma tekniğini doğru uygulayınız. 

 Dokumanın aynı sıklıkta olmasına dikkat 

ediniz. 

 

 Örgüdeki hasarı daha fazla büyütmeden 

onarma işlemini yapınız. 
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 Örme işlemine ilmeklerin arasındaki de-

lik kapanana kadar devam ediniz. 

 Onarılmış kısımdaki görünümün bozuk 

olmamasına dikkat ediniz. 

 

 Onarma işleminde ipliğinizi çok çekerek 

veya bolluk vererek çalışmayınız. 

 Örgüyü büzmeden onarınız. 

 

 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz. 

 Başlama ve bitiş yerlerini belli olmayacak 

şekilde temizlemeye özen gösteriniz. 

 

 Ürünün son kontrolünü yaparak onarma 

işlemini bitiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Kumaş hatalarının tespitinde  ……………….. cinsine dikkat edilmelidir.   

2. Hatalar tespit edildikten sonra örgü veya örgü kumaş üzerindeki hasara uygun 

………………. tekniği belirlenir. 

3. Kumaş hatalarının tespitinde kumaşın ……………. yönüne bakılır. 

4. .Örme triko kumaşı tekniğe uygun onarma yöntemlerinden biri de örme triko kumaşı 

……………………. dikişi yaparak örmedir. 

5. ……………….kumaşların analizi sırasında yüzey özelliklerini daha iyi görebilmek 

için 

6. kullanılan özel bir büyüteçtir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda temiz ve ay-

dınlık ortam sağlandığında yıpranan ve yırtılan dokuma kumaşların onarımını yapabileceksi-

niz. 

 

 

 

 Yıpranmış ve yırtılmış dokuma kumaşları inceleyiniz. 

 Tamir edilmiş dokuma kumaşları inceleyiniz. 

 Dokuma kumaşları tamir eden örücüleri araştırarak kumaş onarma ile ilgili bil-

giler edininiz.  

 Topladığınız bilgi ve dokümanları dosya hâline getiriniz. 

2. DOKUMA KUMAŞ ONARIMI 
 

2.1. Kumaş Dokuma Tipleri 
 

Doğal ya da yapay liflerden elde edilmiş olan iplikler çeşitli şekillerde kumaş hâline 

getirilir. Elde ediliş tekniklerine göre kumaşlar üç grupta toplanır: 

 Dokuma kumaşlar  

 Örgü kumaşlar  

 Dokunmamış kumaşlar  

 

2.1.1. Dokuma Kumaşlar 
  

Dokuma kumaşların oluşturulmasında atkı ve çözgü adı verilen iki tür iplik kullanılır. 

Çözgü ipliklerinin arasından atkı ipliklerinin geçirilmesiyle dokuma elde edilir. Dokuma 

sanayinde kullanılan belli başlı dokuma teknikleri şunlardır: 

 

Şekil 2.1: Dokuma kumaşlar 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Düz dokuma: Çözgü ipliklerinin arasından atkı iplikleri bir alt bir üst olarak 

geçirilir. Bu tür dokumalara bez ayağı veya hasır dokuma da denir. Piyasada en 

çok bilinen patiska, Amerikan bezi, tülbent, lafla, panama düz dokuma tekniği 

ile dokunmuş kumaşlardır. Düz dokuma kumaşlar sağlam, düzgün, sert ve fazla 

esnek yumuşak ve dökümlüdür. 

 

Şekil 2.2: Düz dokuma (bez ayağı, hasır dokuma) şekilleri 

 Şayak dokuma: Şayak dokumalarda, ipliklerin verev bir görüntüsü vardır. Bu 

teknikte, iki çözgü ipliğinin arasından atkı ipliği iki alt, iki üst olarak geçirilir ve 

her sırada bir iplik kaydırılır. Bu tür dokumalara serj veya dimi adı da verilir. 

Piyasada en çok bilinen gabardin, şayak tekniği ile dokunmuş kumaşlardır. Şa-

yak dokuma kumaşlar daha esnek, yumuşak ve dökümlüdür. 

 

Şekil 2.3: Şayak dokuma (dimi, serj dokuma) şekilleri 

 Saten dokuma: Şayak tekniği ile dokunan, atkı veya çözgü ipliklerinden birinin 

kumaşın yüzeyinde uzun atlamalar yaptırılmasıyla parlak görünüm sağlanan 

kumaşlardır. 

 

Şekil 2.4: Saten dokuma şekilleri 
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 Havlu ve kadife dokuma: Düz veya şayak tekniği ile dokunan, çift geçirilen 

atkı veya çözgü ipliğinden birinin sıkıştırılıp diğerinin kumaşın yüzünde bol bı-

rakılması ile elde edilen kumaşlardır. Kadife kumaşlarda, ince ipliklerden sık 

olarak bırakılan bolluklar kesilerek havlı bir yüzey elde edilir. 

 

2.1.2. Örgü Kumaşlar 
 

 Örgü kumaşlar; Bir veya birden fazla iplikten ilmekler oluşturup ilmeklerin 

birbirinin içinden geçirilmesiyle elde edilen kumaşlardır. Bu kumaşlara jarse 

veya triko da denilmektedir. Örgü kumaş elde etmede iki teknik bulunmaktadır. 

Bunlar, tek iplikle ve birden fazla iplikle örmedir. 

 Tek iplikle örme: Tek iplikle yan yana oluşturulan ilmeklerin birbirinin 

arasından geçirilmesiyle elde edilir. Bu örgünün tersi ve yüzü değişiktir. 

Bu teknikle, elde şiş ile veya makinede kumaş oluşturulabilir. 

 Çok iplikle örme: Çok iplikle oluşturulan ilmekler, birbirinin arasından 

geçirilerek kumaş elde edilir. Makinede oluşturulan bu kumaşlara 

enterlok denir. Triko veya jarseye göre daha sağlamdır. 

 

 Dokunmamış kumaşlar: Bu kumaşlar doğal veya yapay liflerden elde edilir. 

Doğal liflerin keçeleşme ve birbirine tutunma özelliğinden yararlanılır. Nem, 

buhar, sıcaklık ve basıncın etkisiyle yün liflerinin birbirine tutunarak yüzey 

oluşturması sağlanır. Bu yöntemle keçe ve fötr adı verilen kumaşlar elde edilir. 

Kısa ve ince yapay lifler bir yüzeye serilerek ince tülbent hâline getirildikten 

sonra yapıştırıcı madde ilavesiyle birbirine tutunması ve yüzey oluşturması sağ-

lanır. Yapay liflerden dokunmadan elde edilmiş kumaşların bugün kullanım 

alanı oldukça geniştir. 

 

Şekil 2.5: Dokunmamış kumaşlar 

2.1.3. Örgü Çeşitleri  
 

 Düz örgü (RL örgü, süprem, single-jarsey): En çok kullanılan bu temel örme 

yapısı kalın iplik ile düz yataklı makinelerde örülmüşse düz örgü, ince iplik ile 
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yuvarlak yataklı makinelerde örülmüşse süprem veya single-jarsey olarak ad-

landırılır. Oldukça esnek olan yapının ön ve arka yüzleri farklı görünümdedir. 

Dengesiz olan düz örgülerde kenar kıvrılması ve dönme problemleri ile karşıla-

şılır.  

 

 Rib örgü (RR örgü): Enine elastikiyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle las-

tik örgü olarak adlandırılan bu tip örgüler çift yataklı örme makinelerinde üreti-

lir. Ön ve arka yatakta iğne eksiltme yöntemi ile çok değişik rib örgüler elde 

etmek mümkündür. En yaygın olarak kullanılanları ise her iki yatakta tüm iğne-

lerin (veya daha esnek bir yapı isteniyorsa ön ve arka yataklarda karşılıklı ola-

rak birer iğne eksiltilerek) çalışması ile elde edilen 1×1 Rib (RR örgü, ribana) 

ile ön ve arka yataklarda iki iğne çalışıp bir iğne iptal edilerek örülen 2×2 rib 

(kaşkorse) örgülerdir.  

 

 Haroşa örgü (LL örgü): İki ucu dilli iğneli veya aktarma iğnesi bulunan V ya-

taklı örme makinelerinde üretilir. Boyuna elastikiyeti yüksek olan örgülerden-

dir. 

 

 İnterlok örgü: İğneleri interlok düzeninde sıralanmış silindir-kapak makinele-

rinde üretilen bu örgü, içiçe geçmiş iki 1×1 rib yapısından oluşmaktadır. Enine 

elastikiyeti daha düşük olup pijama, eşofman, sweat-shirt gibi giysilerde kulla-

nılır. Single- pike, Fransız çift pikesi, İsviçre pikesi gibi türevleri mevcuttur.  

  

 Astarlı örgü (futter): Ön yüzü düz örgü yapısında olan bu örgünün arka yü-

zünde belirli bir düzene göre yapılan iplik atlamaları mevcuttur. Arka yüzde 

kullanılan ve astar ipliği olarak adlandırılan iplik, zemin ipliğine göre daha kalın 

seçilir. Astar ipliğinin ön yüze bağlantısı askılarla yapılır ve bu da tek yataklı 

yuvarlak örme makinelerine özel bir mekanizmanın ilavesi ile gerçekleşir. Bu 

tip kumaşlar arka yüzü şardonlanarak veya şardonlanmadan eşofman, sweat-

shirt gibi dış giysilerde kullanılır.  

 

Şekil 2.6: Düz örgü 1x1 rib örgüharoşa örgü interlok örgü 

2.2. Kumaş Hatalarının Tespiti 
 

Dokuma kumaş hatalarının tespitinde hasarlı kumaşta; 

 Kumaşın cinsine, 

 Dokuma tipine, 

 Desenine, 
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 Tüy yönüne, 

 Hasarın büyüklüğüne, 

 Hasarın ürünün neresinde olduğuna,  

 Hasarın çeşidine bakılır. 

 

2.2.1. Hasar Çeşitleri 
 

 Tel ya da çivi gibi kesici malzemelere takılarak oluşan yırtılmalar 

 Kumaşların birbirine sürtünerek aşınması 

 Sigara vb. yanıklardan oluşan hasarlar 

 Güve vb. böceklerin yemesiyle oluşan hasarlar 

 

2.3. Hata Giderme Yöntemleri  
 

Hatalar tespit edildikten sonra dokuma kumaş üzerindeki hasara uygun onarma tekniği 

belirlenir. Hasarlı bölgenin etrafı çizim sabunu ile çizilir veya farklı renkteki bir iplikle teyel-

lenerek işaretlenir. Hata giderme yöntemleri: 

 

 Hasar görmüş kumaşı dokuma tekniği ile onarma 

 Örme tekniği ile onarma 

 Kendi kumaşından kaynaştırma dikişi ile dikerek onarma 

 Farklı kumaşlarla yama yaparak onarma 

 Yapıştırma tekniği ile onarma(sıvı ya da toz kumaş yapıştırma) 

 Makinede zikzak veya düz dikiş dikerek onarma 

 Battaniye iğnesi tekniği ile onarma  

      

Resim 2.1: Kot pantolonu aplike tekniği ile onarma       Resim 2.2: Aplike tekniği ile onarma 
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Resim 2.3: Makinede zikzak veya düz dikiş dikerek onarm  

 

Resim 2.4:  Kumaş dokuma tipine göre dokuma tekniği ile onarma 

 

Resim 2.5: Kumaş dokuma tipine göre dokuma tekniği ile onarma     

 

Resim 2.6: Hasarlı örgünün üzerinde makinede zikzak veya düz dikiş dikerek onarma 
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Resim 2.7: Makinede zikzak veya düz dikiş dikerek onarma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak ağ yerindeki yırtığı onarma işlemini yapı-

nız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

  Malzemelerinizi seçerek hazırlayınız.  

 Renk, iplik ve dokuma özelliğine uygun 

olarak belli olmayan tamirat yapmaya 

özen gösteriniz. 

 İğne büyüklüğünü dokumanın kalınlı-

ğına uygun seçiniz.  

 Onarım yapılacak yeri belirleyiniz.      

 

 Fermuar patının kenar kumaşından çözgü 

iplikleri çekerek çıkartınız. 

 

 İplikleri ürünün görünmeyecek kısımların-

daki fazlalıklardan çekmeye dikkat ediniz. 

  

 Pantolonun paçasının kesilmiş kenarından 

5-6 adet atkı ipliklerinden çekilerek çıkarı-

lır. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Dokumanın ve hasarın büyüklüğüne ve 

özelliğine uygun onarma tekniği seçiniz. 

 

 İplikleri çekerek tırnak ile düzeltiniz. 

 Kılavuz ipliğine atkı ipliğinizi geçiriniz. 

 

 İnce kılavuz ipliğine takılmış olan atkı 

ipliğini çekiniz. 

 İğnenizi hasarlı bölgenin sağından 1-1,5 

cm uzağından çözgü ipliklerinin araların-

dan geçiriniz. 

 İğnenizi hasarlı bölgenin solundan 1-1,5 

cm uzağından çözgü ipliklerinin araların-

dan geçirerek çıkartınız.  

 İğnenizi dokuma kumaşın özelliğine uygun 

olarak çözgü ipliklerinin aralarından geçi-

riniz. 

 

 

 Kumaşın özelliğine uygun dokumaya özen 

gösteriniz. 
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 Dokumanın aynı sıklıkta olmasına dikkat 

ediniz. 

 

 Atkı ipliğini örme işleminden sonra iğneye 

çözgü ipliğini geçirerek kumaşın dokuma-

sının yapısına uygun onarma yapınız. 

 

 Kılavuz ipliğe takmış olduğunuz çözgü 

ipliğini dokumuş olduğunuz atkı iplikleri-

nin aralarından geçirerek örünüz. 

 

 Çözgü ipliklerini de tekniğe uygun doku-

yunuz. 
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 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz. 

 Kumaşı zedelemeden kesmeye dikkat edi-

niz.  

 

 Başlama ve bitiş yerlerini belli olmayacak 

şekilde temizlemeye dikkat ediniz. 

 

 Ürünün tersini de kontrol ediniz. 

 Tekniğe uygun temizleme yapınız. 

 Hasarın büyüklüğüne ve kullanılacak ürü-

rün çeşidine göre kumaşın renginde tek ta-

raflı yapışkan tela kullanabilirsiniz. 

 

 Yapılan kumaş onarımının son kontrol 

işlemlerini yapınız. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kot pantolonu onarma işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

  Malzemelerinizi seçerek hazırlayınız.  

 Renk, iplik ve dokuma özelliğine uygun 

olarak, belli olmayan tamirat yapmaya 

özen gösteriniz. 

 İğne büyüklüğünü dokumanın kalınlığı-

na uygun seçiniz.  

 Hasarı tespit ediniz.  

 Hasarın çeşidine göre onarma tekniğini 

seçiniz. 

 

 Hasarlı kot pantolonun renginde başka bir 

kot parçasından atkı ipliklerinizi çıkararak 

hazırlayınız.  

 

  İpliği çekerek tırnağınızla düzeltiniz. 

 İplik cinsinin aynı olmasına dikkat ediniz. 

 Çözgü ve atkı iplikleriyle hasarlı bölgede-

ki renklerin uyumlu ve aynı renkte olması-

na dikkat ediniz. 

    

 Ürünü daha kolay dikmek için toplu iğne 

ile sabitleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hasarlı bölgedeki fazla çıkmış olan iplik 

ve kumaş parçalarını keserek düzeltiniz.  

 Hasarı daha fazla büyültmeden düzeltmeye 

dikkat ediniz. 

 

 Hasarı 1-1,5 cm mesafeden dokumaya 

başlayınız.  

 Dokuma kumaşın özelliğine uygun doku-

ma tekniği seçiniz. 

 Dokumanın aynı sıklıkta olmasına dikkat 

ediniz. 

 Hasarlı bölgeyi büzmeden çalışmaya özen 

gösteriniz. 
 

 Çözgü ipliklerini ürünün görünmeyecek 

kısımlarındaki fazlalıklardan çekiniz. 

 

  Çözgü ipliklerini hazırlayınız. 

 İplikleri tırnağınızla çekerek düzeltiniz.  

 Kumaşın rengine uygun iplik seçiniz. 

 

  Kılavuz ipliğe geçirmiş olduğunuz çözgü 

ipliğini her atkı ipliğinin içerisinden geçi-

riniz. 
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 Kumaşın dokuma türüne göre atkı iplikle-

rinden geçiriniz. 

 

 Dokumanın aynı sıklıkta olmasına dikkat 

ediniz. 

 . 

 Başlama ve bitiş yerlerini belli olmayacak 

şekilde temizleyiniz. 

 

 Tamir ettiğiniz bölgeyi çok hafif nemlen-

dirmiş olduğunuz ütü beziyle ütüleyiniz.  
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 Hasarlı bölge 1-2 yıkamadan ve kullanım-

dan sonra fark edilmeyecektir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Doğal ya da yapay……………….. elde edilmiş olan iplikler çeşitli şekillerde kumaş 

hâline getirilir. 

2. Dokuma kumaşların oluşturulmasında, ………… ve  …………….. adı verilen iki tür 

iplik kullanılır. 

3. Çözgü ipliklerinin arasından atkı ipliklerinin geçirilmesiyle ………………………. 

elde edilir. 

4. Çözgü ipliklerinin arasından, atkı iplikleri, bir alt bir üst olarak geçirilir. Bu tür doku-

malara bez ayağı veya ………….. …………… da denir. 

5. ……………… kumaşlar bir veya birden fazla iplikten ilmekler oluşturup ilmeklerin 

birbirinin içinden geçirilmesiyle elde edilen kumaşlardır. 

  

 

   

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 33 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

  

1. Şayak dokumalarda ipliklerin …………… bir görüntüsü vardır.   

2. ……………….. dokuma; şayak tekniği ile dokunan, atkı veya çözgü ipliklerinden 

birinin kumaşın yüzeyinde uzun atlamalar yaptırılmasıyla parlak görünüm sağlanan 

kumaşlardır. 

3. Kadife kumaşlarda ince ipliklerden sık olarak bırakılan bolluklar kesilerek 

…………….bir yüzey elde edilir. 

4. …………. …………………. örme, tek iplikle yan yana oluşturulan ilmeklerin birbiri-

nin arasından geçirilmesiyle elde edilir. 

5. Çok iplikle oluşturulan ilmekler birbirinin………………… geçirilerek kumaş elde 

edilir. 

6. Kısa ve ince yapay lifler bir yüzeye serilerek ince tülbent hâline getirildikten sonra 

yapıştırıcı madde ilavesiyle birbirine tutunması ve ……………………… oluşturması 

sağlanır. 

7. ………………… örgü, iki ucu dilli iğneli veya aktarma iğnesi bulunan V yataklı örme 

makinelerinde üretilir.  

8. Enine elastikiyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle …………….. ………….. olarak 

adlandırılan bu tip örgüler çift yataklı örme makinelerinde üretilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Kumaşın 

2 Onarma 

3 Tüy 

4 Çerçeve 

5 Lup 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Liflerden 

2 Atkı çözgü 

3 Dokuma 

4 Hasır dokuma 

5 Örgü 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
    

1 Verev  

2 Saten  

3 Havlı  

4 Tek iplikle 

5 Arasından 

6 Yüzey  

7 Haroşa  

8 Lastik örgü 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 35 

KAYNAKÇA 
  

 MEGEP Modüller Giyim Teknolojisi 

 

KAYNAKÇA 


